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Khas Yelken Takımı’ndan
ilk yarışta ilk kupa

Yeni Medya
Konferansında
Buluşalım!

Y

eni Medya’yı 2004
yılından itibaren
akademik gündemine
alan Khas, bu kavramın
yarattığı bireysel, sosyal,
ekonomik, politik ve
hukuksal değişimleri
gündeme getirmek ve bu
değişimlerin kamuoyunda
tartışılmasını sağlamak
amacıyla akedemi ile
sektörün buluşacağı bir
konferans düzenleniyor.
Yeni medya alanında birikim
ve deneyim sahibi seçkin
akademisyen ve sektör
uzmanlarının katılacağı
konferansın ayrıntıları ve
kayıt için bu linkten bilgi
edinebilirsiniz: http://
iletisim.khas.edu.tr/
yenimedya/yeni-medyakonferansi/kayit.html

Yayın Koordinatörü: Burçin Bicioğlu
İçerik: Özge Ercan, Arzu Özbek
Tasarım: Birsen Duyar
Fotograf: Ulaş Tosun

Yedisi bugüne kadar hiç yarış
tecrübesi olmayan, toplam
dokuz kişilik takımda içlerinden
beş kişi ise daha önce denize
hiç çıkmamıştı. İki gün süren
ve toplam üç yarıştan oluşan
Marmaris Yarışı’ndan tüm
yarışlar hava ve rüzgar durumu
gereği Marmaris koyu içinde
gerçekleşti. u

K

has yelken takımı, 15 üniversiteden
18 takımın yarıştığı Campus Cup’ta
süpriz yaparak 3.lük kupasını kazandı.
Kısa bir süre önce kurulan üniversite
yelken takımı, katıldığı ilk yarışta büyük
başarı elde etti. Marmaris Uluslararası
Yat Kulübü tarafından düzenlenen Kış
Trofesi’nin 5. ayağında gerçekleştirilen
üniversiteli gençlerin yarıştığı Campus
Cup’ta rakiplerini geride bırakan Khas
Yelken Takımı iki kupa birden kazandı.
Bu yıl dördüncüsü yapılan Campus
Cup’ta 15 üniversiteden 18 tekne yarıştı
Turnuvada Kadir Has Üniversitesi
öğrencileri ve öğretim üyelerinden oluşan
dokuz kişilik Khas Yelken Takımı da yer aldı.
Yarış sonunda Khas Yelken Takımı genel
sıralamasında üçüncü, kendi kategorisinde

ikinci gelerek iki kupanın da sahibi oldu.
Elde ettiği bu başarı üzerine, Marmaris
Uluslararası Yat Kulübü adına Halit Kesgin, Khas
Yelken Takımı’nı 27 Ekim-2 Kasım arasında yapılacak
23. Marmaris Uluslararası Yat Yarışı’na davet etti.
Böylece, Kadir Has Üniversitesi, 145 tekne katılımıyla
Türkiye’nin en büyük yelken yarışı ünvanını taşıyan
23. Marmaris Uluslararası Yat Yarışı’na davet edilen
ilk üniversite oldu. Takım ayrıca bu yarışa hazırlık
niteliğindeki Allianz Loryma Yaz Kupası’na da davet
edildi.
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Cibali Postası rengarenk bir
sayıyla yoluna devam ediyor

C

ibali Postası’nın Unkapanı Plakçılar Çarşısı ve Cibali Çadır
Tiyatrosu’nun öykülerini haberleştirdiği ayrıca Cibali Tütün
Fabrikası çalışanları ile yapılan görüşmelerin de yer aldığı 3.
Sayısı çıktı.
Khas öğrencilerinin başta Cibali-Balat-Fener ve Ayvansaray
Mahalleleri olmak üzere Tarihi Yarımada’nın tümünü kapsayan
haberinden oluşan yayının manşet konusu, Unkapanı Plakçılar
Çarşısı oldu. Öğrenciler, bir zamanlar Türkiye müzik endüstrisinin
kalbi sayılan mekanın ‘korsan’ ile olan mücadeleyi kaybetmek üzere
olduğu gerçeğini Orhan Gencebay ve Selami Şahin gibi müzisyenlerle
görüşerek haberleştirdi.
Gazetenin bir diğer önemli haberinde ise, Cibali Postası’nın
onur konukları olarak geçtiğimiz aylarda üniversiteye misafir
olan Cibali Tütün Fabrikası çalışanları ile yapılan görüşmeler yer
verildi. Yayında ayrıca tarihten rengarenk bir sayfa Cibali Çadır Tiyatrosu’nun öyküsü, Tarihi Yarımada’da
uygulanan kentsel dönüşümün sokak hayvanlarına etkileri, Haliç aşığı yazar Müge İplikçi ile yapılan
röportajın da yer aldığı 20’yi aşkın haber yer almakta.

CIES’ten Yeni Bir Newsletter

Ü

ç aylık periodlar halinde yayınlanması planlanan CIES
Bülten’in (CIES Newsletter) ilk sayısı çıktı. Uluslararası
İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi’nin (CIES) son
aylardaki devam eden ya da tamamlanmış toplantı, yayın
ve araştırma projesi haberlerinden oluşan bülten, CIES üye
ve ortaklarının yorum köşeleri ve CIES ekip bilgileriyle de
zenginleştirilerek yayın hayatına devam edecek.
Dijital takip için: http://www.khas.edu.tr/cms/cies/dosyalar/files/
NEWSLETTER_CIES-%20April.pdf

Narınç Ataman Hedefe
Odaklanmanın Yollarını Anlattı

K

ariyer Merkezi ve İşletme Kulübü işbirliğiyle 11 Nisan'da
Cibali Salonu'nda, başarılı bir kariyerin ilk adımı olan, hedef
belirleme ve hedefe odaklanma konularını içeren “Hedefime
Odaklanıyorum” isimli seminer, Narınç Ataman’ın katılımıyla
gerçekleşti. Yoğun katılımın olduğu seminerde, öğrencilerin
kendilerine en uygun hedefi belirlemeleri ve bu hedefe odaklanarak
kısa sürede sonuca ulaşabilmeleri ile ilgili önemli bilgiler verildi.
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Khas Endüstriyel
Tasarımda da İddialı

K

has Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü
öğrencisi Onur Koçan’ın da aralarında yer
aldığı TİMSAH ekibi Tasarım 2012- Geleceğin
Gemi ve Yüze Yapıları proje yarışmasında ikinci oldu.

Gemi Mühendisleri Odası’nın düzenlediği Tasarım
2012 Geleceğin Gemi ve Yüzer Yapıları yarışmasının
sonuçları belli oldu. Yarışmada Kadir Has
Üniversitesi öğrencisi Onur Koçan’ın da yer aldığı
ekip geliştirdikleri insansız deniz aracı ile ikincilik
ödülünü aldı.
Biri insansız deniz aracı, diğeri yarı batar denizaltı
olmak üzere Timsah-1 ve Timsah-2 isimli iki
tasarım yapan ekip projeyi tasarlarken timsahlardan
esinlendi. Ekip karada ve özellikle suda hızlı
hareket edebilen, manevra kabiliyeti yüksek, su
seviyesinde seyrederek avına sinsice yaklaşan
ve gerekirse saatlerce sessizce bekleyebilen
timsahların hidrostatik ve hidrodinamik özelliklerini
tasarladıkları araçlara uyguladı. 		

Dr. Murat Öztürk’ün Kitabı
Hollanda’da Okuyucularla Buluştu

Ü

niversite öğretim üyesi Dr. Murat Öztürk’ün yazdığı “Agriculture,
peasantry and poverty in Turkey in the Neo-liberal Age” adlı
kitap Hollanda’da yayımlandı. Kitap, bu konularda üç yıldan bu
yana devam eden çalışmaların yeni bir ürünü. Kitapta, Khas tarafından
desteklenen ve Dr. Murat Öztürk’ün yürüttüğü “1980 Sonrası Yıllarda
Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri” adlı devam eden
araştırma projesinden üretilen bazı verilerden de yararlanıldı. Çalışma
aynı zamanda OAPEN-NL (Open Access Publishing in European
Networks–Netherland) tarafından yayınevine kitap için sağlanan destekle
yayınevinin web sitesinde e-book olarak da yer alıyor.

National Chung Hsing
University ile İşbirliği

K

has Uzakdoğu ülkelerindeki üniversitelerle
imzaladığı anlaşmalara bir yenisini daha ekleyerek
Tayvan’ın Taichung şehrindeki National Chung
Hsing University ile öğrenci değişimi anlaşması
imzalandı. Türkiye’den bu anlaşmayı imzalayan tek vakıf
üniversitesi Khas, bu anlaşma ile Khas öğrencileri ve
öğretim üyelerini bir ya da iki dönemlik National Chung
Hsing University’e gönderecek.
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I

Khas Invemo ile yeni
bir sektörel işbirliğine
imza attı

nvemo ve Khas işbirliğinin ilk adımı olarak
üniversiteye ait iPhone, iPad ve Android tabanlı
cep telefonu ve tablet cihazlarda çalışacak
uygulamaların geliştirilmesi ve entegrasyonu
gerçekleştiriliyor. Proje kapsamında İnvemo mobil
uygulama geliştirme konusunda sahip olduğu bilgi
birikimi ve deneyimleriyle proje danışmanı ve yol
gösterici olacak ve tüm uygulamalar Bilgisayar
Mühendisliği öğrencileri tarafından geliştirilecek.
Invemo, Bilgisayar Mühendisliği başta olmak
üzere tüm mühendislik alanlarında eğitim görmekte
olan Khas öğrencilerine kariyer yolculuğunda
aradıklarını bulabilmeleri, kendilerini tam olarak
geliştirebilmeleri, yeni teknolojileri öğrenmeleri için
staj ve/veya proje bazlı çalışma imkanı sağlayacak.
Özel olarak tasarlanmış ve benzeri olmayan bir
Mobil Uygulama Geliştirme Proje Geliştirme Grubu
oluşturulacak ve bu konuda sektör üniversite
işbirliğininin ilk adımı olacak.
İşbirliği kapsamında çeşitli kurumlarla anlaşmalar
sağlanıp sektöre yönelik ses getiren çeşitli
uygulamalar ve projeler geliştirilecek. Üniversite bu
süreç içerisinde, görev alacak proje öğrencileri ile
stajyer öğrenciler için gerekli tüm laboratuvar ve
çalışma ortamını tahsis edecek.

K

K

has, California Polytechnic State University
ile anlaşma imzalayarak ABD ‘deki değişim
programı ortakları sayısını 20’ye yaklaştırdı.
Cal Poly Üniversitesi’ni ABD basını ‘Batı’nın En İyisi’
olarak tanımlıyor; Forbes dergisi ise ABD’nin en iyi
üniversiteleri arasında sıralıyor. Anlaşma kapsamında
iki üniversite arasında öğrenci değişimi ile ortak
konferanslar düzenlenmesi planlanıyor.

Sivil Toplum Kuruluşları Günleri
20 Nisan’da Cibali’de

has ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Derneği iş birliği ile kurulan Kurumsal
Sosyal Sorumluluk Akademisi tarafından,
Sivil Toplum Kuruluşları Günleri’nin 4.sü bu yıl
20 Nisan 2012’de “Sivil Toplum: Dünü Bugünü
ve Yarını” teması ile Khas Cibali Yerleşkesi’nde,
TACSO (Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik
Destek Projesi) işbirliği ile düzenleniyor.
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California Polytechnic
State University (Cal Poly)
ile İşbirliği Anlaşması

Sivil Toplum Kuruluşları Günleri’nde, STK’lar
kendi stantlarını açarak eğitim, yoksulluk,
hastalıklarla mücadele, toplumsal cinsiyet
eşitliği, kalkınma ve çevresel sürdürülebilirlik
alanlarında yaratıcı çözümlerini paydaşları ile
paylaşacaktır.
Online başvuru formuna www.khas.edu.tr ana
sayfada yer alan linkten ulaşabilirsiniz.

K

has Üniversitesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı işbirliği ile hayata geçirilen
Um:ag akademide ikinci dönem mezunları
sertifikalarını aldı. Sertifika törenine Güldal Mumcu ve
Özge Mumcu da katıldı
Kadir Has Üniversitesi ve Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı’nın 15 yıldır Ankara’da düzenlediği
ve büyük ilgi gören seminerler, 2011 yılından bu yana
İstanbul’da Kadir Has Üniversitesi’nde düzenleniyor.
Yeni dönem seminerlerine 6 Şubat’ta başlanan Um:ag
akademi yeni mezunlarını verdi. Mezunlara sertifikaları

T.B.M.M. Başkan Vekili ve Uğur Mumcu Araştırmacı
Gazetecilik Vakfı Başkanı Şükran Güldal Mumcu ile
Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa
Aydın’ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle verildi.

Şekerci Cafer Erol
ile tatlı tatlı...

T

atlı yolculuğuna 1807 yılında başlayan Şekerci
Cafer Erol’un sahibi, beşinci kuşak torunlarından
Nurtekin Erol ve kızı Yonca Erol Kadir Has
Üniversitesi’nde öğrencilerle buluştu.
Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin düzenlediği
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um:ag Akademi Yeni
Mezunlarını Verdi

“Dedemden Öğütler” paneller dizisi kapsamında
Cibali kampüsüne konuk olan Erol, Şekerci
Cafer Erol’un iki asırlık başarısının inceliklerini
paylaşarak, kendi hayat deneyimlerini ve
dedelerinden dinleyip kulağına küpe yaptığı öğütleri
öğrencilere aktardı.
Şekerci Cafer Erol, tatlı yolculuğuna 1807
yılında başladı. Geçen yıllar ile birlikte rengarenk
akide şekerleri, onlarca çeşit lokumları, hangisini
tadacağınıza karar vermekte zorluk çektiğiniz
çikolataları, klasik ezmeleri, marzipanları, birbirinden
lezzetli hamurlu ve sütlü tatlıları ile Türk mutfağında
ve lezzet düşkünlerinin kalbinde hatırı sayılır bir yer
edindi.

İyiliğe Koşu’da Cibali İçin Koşuyoruz!

K

has, Sosyal Sorumluluk projelerine “İyiliğe Koşu” maratonu
ile devam ediyor. Üniversite önünde başlayacak ve
Balat Hastanesi’ne kadar olan 2,5 kilometrelik parkurda
gerçekleştirilecek “İyiliğe Koşu” Sosyal Sorumluluk Maratonu’ndan
elde edilen gelir Cibali bölgesindeki sosyal sorumluluk projeleri için
kullanılacak. Cibali bölgesinde ihtiyacı olan ilköğretim okullarına,
bölgede faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarına ve spor
kulüplerinin kalkındırılması için projeleri de birlikte geliştirecek ve
birlikte yürütülecek.
“İyiliğe Koşu” da şampiyon olmak için tek yapmanız gereken
http://activity.khas.edu.tr/ybe_kosu/ adresi üzerinden ‘İyiliğe Koşu
Sosyal Sorumluluk Maratonu’na elektronik kayıt yaptırarak en çok
kaynak yaratan birey olmanız gerektiğini arkadaş ve paydaşlarınıza
duyurmanız. Dostlarınız ve paydaşlarınız sizin adınızı ve soyadınızı
belirterek bağışlamak istedikleri miktarı hesap numarasına
yatırarak size destek oluyorlar.
Bağışlarınız İçin:
GARANTİ BANKASI BALAT ŞUBESİ
ŞUBE KODU : 020, HESAP NO : 6299710
IBAN : TR32 0006 2000 0200 0006 2997 10
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“Football
Madness” ile
Hem Eğlence
Hem Ödül

N

TV’de yayınlanan SPOR SERVİSİ’nin ünlü
yorumcuları Fuat Akdağ ve Mehmet
Demirkol 9 NİSAN 2012’de Cibali
Salonu’nda düzenlenen Football Madness’da
öğrencilerle bir araya geldi. Film gösterimi,
söyleşi ve eğlenceli yarışmalarla geçen etkinlikte
öğrenciler keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlik sonunda düzenlenen çekilişle
öğrenciler; AC Milan–Inter Milan maçını San
Siro’da seyretme şansı, Canon EOS 1100D
fotoğraf makinesi, 22 üniversite öğrencisi de
INDESIT’in sponsoru olduğu Arsenal, Milan,
Paris SG, Shaktar Donetsk’in orijinal maç
formalarını kazandı.

Nazmi Ziya için
kütüphanenizde yer açın !

I

şığın Ressamı Nazmi Ziya sergi kataloğu çıktı; 173 sayfalık
katologta 63 adet eser yer alıyor. Metinleri Mehmet Üstünipek
tarafından yazılan kataloğun hazırlık çalışmaları yaklaşık 4 ay
sürdü. Nazmi Ziya hakkında yayınlanmış fazlaca kaynak eser
bulunmadığından, bu katolog Türk resim sanatı için oldukça
önemli bir arşivdir. Katalogda ressamın yaşamı, sanatına genel
bakış ve sergi üzerine olmak üzere üç ana bölüm yer alıyor.
Bir başka hoş detay da Nazmi Ziya’nın torunu Ayten Erdoğan’ın
katalog için paylaştığı fotografların yer alması...

Sahne Khas’ta Bu Ay
Numarasız 130 kişilik oturma düzenine sahip sahne
Khas ay sonuna kadar 3 ayrı oyuna ev sahipliği yapıyor.

• 19 Nisan 2012 19:00 Tempest Ladies
• 20 Nisan 2012 20:30 aHHval
• 04 Mayıs 2012 20:30 Ara
Biletler Biletix’te de satışta. http://www.biletix.com/
mekan/XT/ISTANBUL/tr

• TEMPEST LADIES

New York’lu 6 hanımefendiden oluşan “The Tempest
Ladies” tiyatro grubu, Istanbul’a ilk kez gelip yenilikçi,
fiziksel, kahkahaya boğdurucu ve müziksel bir şekilde
Shakespeare’in klasikleşmiş yapıtı “The Tempest’i
canlandıracak.

• AHHVAL

“Bu çalışma, tarihin sivil ve kişisel bir noktadan yeniden
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yazımı ile ilgilidir. Tarih dediğimizde bir önceki saati de
içeren “geçmiş an”ı, sivil ve kişisel nokta dediğimizde de
otonom algı ve direnişi dahil ettiğimiz bir oyun oynama
biçimini kast ediyoruz. “

• ARA

Ara oyunu, Aykut, Öykü ve Fikret adında üç arkadaşın
her cumartesi kendi aralarında oynadıkları bir oyunu
seyirciyle paylaşma isteğinin sonucudur. Oynadıkları
oyunda darbe döneminden kalan hayali insanlarla ilgili
bir hikayeden yola çıkarlar.

